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Referat - Bestyrelsesmøde 1/2020 i sejlklubben 
 

Tid og sted: 19. februar 2020 kl. 18 i Virksund. 
 
Bilag: 
Årshjul (ingen ændringer siden sidst). 
 
Start på møde kl. 18 
Indledningsvis var der drøftelse med Turudvalget. 
Turudvalget fik en række ideer og input til fremtidige aktiviteter bl.a. baseret på oplæg fra 
bestyrelsen. 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9/2019.  
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden for møde 1/2020. 
Godkendt. 
 
3. Konstituering af bestyrelse. 
Bestyrelsen aftalte følgende konstituering: 
Næstformand: Carsten Overgaard 
Sekretær: Kenneth Stjerneby Mortensen 
Formand, kasserer og suppleant er direkte valgt på generalforsamling. 
 
4. Information fra formanden 
4.1. Generalforsamling. 
Generalforsamlingen blev afviklet meget stille og roligt. Der var udbredt tilfredshed fra 
deltagernes side med sejlklubbens arbejde. Vedtægtsændringer blev godkendt i sin helhed og  
pejlemærker blev introduceret og godkendt. 
Der blev bl.a. stillet forslag om at sejlklubben opretter en Facebook side til opslag omkring 
”uorganiserede” ture til inspiration for alle sejlere, hvilket bestyrelsen vil arbejde videre med. 
 
4.2. Deltagelse i DIF/DGI Værktøjsmøde i Herning.  
Jens orienterede om mødet. 
 
4.3. Orientering om møde med Fjordklyngen 30. januar 2020. 
Kenneth og Jens deltog i mødet. Der blev aftalt arrangement d. 25. april (som efterfølgende blev 
aflyst p.g.a. Corona situationen). 
 
4.4. Velkomstmøde 1. og 4.marts. 
Mødedatoer:  d. 1. marts kl 14 og d. 4. marts kl 19. 
Cafeen står for vådt og tørt. 
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Jens sender liste over emner til de forskellige oplægsholdere. Velkomstmøderne blev 
efterfølgende afholdt og fremmødet var tilfredsstillende. Tak til alle medlemmer, som bidrog til at 
begge arrangementer forløb tilfredsstillende. 
 
4.5. DS møde vedr. kredse og – inddeling i Hobro i januar, DS Generalforsamling 21. marts 2020 
og mini konference 16. marts i Aalborg.  
Mødet i Hobro blev afholdt. Jørgen Christiansen g Jens Kofoed deltog fra sejlklubben. På mødet 
kom DS for at drøfte kredsenes inddeling og opgaver i fremtiden, hvilket var et pålæg efter DS 
generalforsamling 2019. Blandt de nord og vestjyske sejlklubber var der en forholdsvis stærk 
opposition mod DS argumenter og ønsker om at nedlægge kredsene. DS møder med alle kredse 
har vist sig at pege i flere retninger. Emnet forventes drøftet på dette års generalforsamling. 
 
På grund af Corona nedlukningen er øvrige møder endnu ikke afholdt. 
 
4.6. DS Diplomsejleruddannelse. 
Diplomsejlerskolen lægger vægt på de alsidige muligheder i sejlsporten, uanset om man er hooked 
på ”adventure” eller kapsejlads. Diplomsejlerskolen har tre spor: 

• Windsurfing. 

• Jolle. 

• Kølbåd. 
Sejlklubben implementerer relevante emner i sejlerskolen, hvor det giver mening i Virksund. 
Sejlklubben har købt 20 sæt til dette års undervisning. 
 
4.7. Vild med Vand. I mødet 4. marts i Hobro deltog N-O Jespersen. Efterfølgende blev Vild med 
Vand aflyst i år p.g.a. Corona situationen. Næste år afholdes Vild med Vand 12. juni. 
 
4.8. Behov for spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer? 
Jens har lavet oplæg, som drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
4.9. Børn og unge sejlads. Møde 25. februar 2020 i FDF Sejlercenter. 
Jens orienterede om mødet i Struer omkring ungdomssejlads. 
 
4.10. DFU fortsat generalforsamling 25. januar 2020. Vedtægtsændringer og ny 
generalforsamling 21. marts i Odense. 
Jens orienterede om mødet. 
 
4.11. Klargøring af klubbåde og joller. 
Sven og Jacob klargør Virksundtøsen. 
Kaj Bach Pedersen, Bent Pedersen, Bo Nissen, Henning Bæk og Jens Kofoed klargør Mille. 
Solingen er efterfølgende solgt til Allan Handberg. Bådstativ tilbageleveres til Lystbådehavnen. 
 
4.12. Køb af materialer 
Jens og Susanne køber diverse udstyr og vedligeholdelsesmaterialer til klubbåde. 
Bøjeudvalget har købt kæder, ankre mm for 3.167,78 kr. 
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4.13. Kontakt til Skive Veterankoordinator. 
Orientering: Jens har tilbudt veteraner fra Skive kommune at sejle i H-båd. Veterancentret takkede 
efterfølgende for tilbuddet, men har ikke ønske om at gå videre. 
 
5. Orientering om økonomisk status (kasserer).  
Status økonomi: 
83 betalende medlemmer i februar, hvilket er tilfredsstillende. 
Der er 153.000 kr. på kontoen. 
Kassererens slip til udvalg om betaling af kontingent blev præsenteret. 
Julebanko gav et underskud på ca. 1.500 kr.  
 
Forsikringer på klubbåde, joller og andet udstyr: 
Forsikringer på joller og klubbåde. Carsten undersøger priser hos to forsikringsselskaber til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Afskrivningsprofil på klubbådenes værdi besluttes på et senere bestyrelsesmøde.  
 
Pers betaling af udenbordsmotor (2019 eller 2020 regnskab) har fundet sted. 
 
Sponsorer:  
Opkrævning af sponsorat for Cafe Virksund. Det er besluttet ikke indtil videre at opkræve fra 
cafeen. 
DJS og Hancock opkræves som sædvanligt. 
Kenneth spørger Arne (tømrer) om han vil støtte med at finansiere Beach flags med ”Virksund 
Sejlklub” og kontakt adresse på? 
 
6. Behandling af indkomne sager 
 
6. Bordet rundt (alle). 
Carsten deltog i Virksund samarbejdsmødet og orienterede herfra. 
 
6.1. Kommende aktiviteter 2020. 

• 26. februar Foredrag om Sirius Patruljen.  
Forløb med stor applaus fra deltagende medlemmer. Tak til Kaj Bach Pedersen for et levende 
og spændende foredrag. 

• Velkomstarrangementer hhv. 1. og 4. marts. 
Gode møder. Bestyrelsen vil overveje fremtidigt set up. 

• Møde med DS om kredsinddeling. Afholdt. 

• Mini konference 16. marts. 
Udsat. 

• DS Generalforsamling 21. marts. 
Udsat. 

 
6.2. Instruktørkurser i DS regi. 
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I det nye år udbyder Dansk Sejlunion en række kurser relateret til kapsejlads/kapsejladsledelse.  
Kurserne kan være relevante for personer som sejler kapsejlads eller som har interesse i at afvikle 
kapsejladser. Se aktuelle kurser herunder (eller på https://mit.sejlsport.dk/Kurser#tab_Kapsejlads) 
og videresend meget gerne mailen til medlemmer samt andre relevante personer i dit netværk. 
 
7. Eventuelt. 
I 2021 bliver havnen 50 år – tænk på gave. Carsten undersøger evt. noget med et anker. 
 
Bestyrelsesmøder 2020  
Kommende bestyrelsesmøder: Onsdag 25. marts (aflyst), onsdag 22. april (aflyst), tirsdag 26. maj, 
tirsdag 16. juni, torsdag 13. august, torsdag 17. september, torsdag 22. oktober, onsdag den 9. 
december (forberedelse af generalforsamling). 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmit.sejlsport.dk%2FKurser%23tab_Kapsejlads&data=02%7C01%7C%7Cfd1b631eb958450ca47a08d76359aa90%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637087109075283101&sdata=yVjpSbXcy40Kd0m2g4%2FSq48kleUZ9W%2BExbQzn3H5Pfg%3D&reserved=0

